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Březolupský zpravodaj 

Cvičíme, stopujeme, tančíme, koušeme, 
běháme a baví nás to 

I v letošním roce mají za sebou kynologové řadu práce a aktivit, které možná nejsou na první 
pohled vidět. Mnozí pejskaři nás však znají, Kynologický klub Březolupy jde stále více do podvě-
domí a začíná být rozšířeným pojmem. 

Naše členská základna čítá sice stejně stálých členů jako v loňském roce, a to 16, přesto letos 
naším výcvikem prošlo bezmála 50 nových pejskařů. Rozšířili jsme naši činnost o „psí školku“, 
kterou mají možnost navštěvovat lidé se štěňátky od 4 měsíců. Tady se psí mimina hlavně socia-
lizují, což v psí řeči znamená „všichni tady jsou kamarádi, s nikým se nebudu prát, něco se tady 
naučím a budu se zase těšit na příště “. Někdo si možná pomyslí, nač psí školka a socializace, 
jde mi přeci o výcvik, ne o hraní. Ovšem dobře vycvičený pes by nebyl bez dobrého základu 
a socializace, která vychází především ze vztahu s pánem, jejich vzájemném kontaktu a důvěře. 
Pokud štěňátko a páníček dobře spolupracují, výsledky se dostaví rychleji. Přibližně polovina 
našich „školkáčků“ pokračuje buď v kurzu pokročilých, nebo se stávají členy klubu. Záleží na 
každém z nich, kterou kynologickou cestou se se svým čtyřnohým přítelem vydají. Možností je 
opravdu spousta a s novou dobou přichází i nové psí sporty a techniky výcviku. 

Pokračování na str. 20
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Letošních  hodů (18.10.2014 ) se zúčastnilo 27 krojovaných párů a mnoho krojované drobo-
tiny. Bohužel se ani letos stárci nenašli. Snad to bude v příštích letech lepší. 

Nově vzešlé zastupitelstvo naší obce pro volební období 2014-2018. Jmenovitě viz. článek.
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Slovo na úvod

I naše obec to má středou 5.listopadu za sebou. Ano, hovořím o letošních říjnových 
komunálních volbách. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Březolupy složením 
slibu totiž přijali nově zvolení zastupitelé svůj mandát a tím se stali právoplatnými zastu-
piteli naší obce pro nadcházející volební období, končící říjnem 2018. Byli navoleni jed-
notliví funkcionáři, bylo schváleno to, co mělo být schváleno pro zdárné zahájení chodu 
jednotlivých orgánů  a to jak na úrovni zastupitelstva tak i rady obce.

Jménem svým, jako i jménem radních a také všech zastupitelů si Vám voličům do-
voluji i tímto způsobem poděkovat za vaši důvěru, kterou jsme jednotlivě, ale i jako růz-
ná volební seskupení získali. Budeme se snažit vaši důvěru nezklamat. V nadcházejícím 
volebním období se ve vzájemné shodě mezi námi zastupiteli, ale také mezi zastupiteli 
a občany, budeme snažit dále rozvíjet naši obec ku prospěchu nás všech a to bez ohledu 
na to, jaký kdo jsme měli „volební“ dres. Samozřejmě, že není možno se zavděčit všem 
voličům a nové zastupitelstvo je přirozeně odrazem vůle jednotlivých březolupských vo-
ličů (přesněji těch aktivních, tj. těch, co k urnám přišli, kterým ještě jednou i touto cestou 
děkuji za splnění své občanské „povinnosti“). 

Při návrhu a volbě jednotlivých funkcionářů jsme se snažili co nejvíce v rámci mož-
ností  a potřeb systému, ale také jednotlivých kandidátů či volebních seskupení, respek-
tovat výsledky voleb tak, aby orgány obce byly co nejvíce efektivní s důrazem především 
na budoucí plodnou a úspěšnou spolupráci. Jak se nám to podařilo, to si můžeme říci za 
čtyři roky.

Chci poděkovat za účast ve volbách i kandidátům, kteří byli neúspěšní, kteří skončili 
ať již těsně pod bednou na bramborových náhradnících nebo hluboko v poli poražených. 
Pokud mají zájem pracovat ku prospěchu celé naší obce, určitě si své místo můžou najít 
v různých komisích či výborech, případně mohou ovlivnit chod obce i prostou účastí na 
veřejně přístupných zastupitelstvech apod..

Dovolím si poděkovat také zastupitelům, kteří svůj mandát neobhájili resp. se o něj 
již neucházeli, za jejich práci v minulém resp. minulých volebních obdobích a doufám, že 

Popis fotografi e (vlevo):
Na Ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Březolupy dne 5. 11. 2014 byli zvoleni 

zástupci obce pro volební období 2014 - 2018. V následujícím volebním období bude funkci 
uvolněného starosty naší obce i nadále vykonávat Ing. Petr Kukla a funkci místostarosty 
Stanislav Bařica. Funkci zbývajících radních pak převeznou tři nováčci: JUDr. Stanislava 
Hoferková, Ing. Radek Berecka a Ing. Jaromír Janát. Všem blahopřejeme a přejeme hodně 
úspěchů ve svých funkcích.

Zleva: Josef Mizera, Josef Andrýsek, Mgr. Věra Polášková, Stanislav Bařica (místostaros-
ta), Mgr. Jana Gregorová, Ing. Stanislav Hubáček, Mgr. Pavel Hubáček, David Faltýnek, Ing. 
Radek Berecka (radní), Věra Zůfalá, Ing. Petr Kukla (starosta), Mgr. Radmila Mikulincová, 
Ing. Jaromír Janát (radní), JUDr. Stanislava Hoferková (radní), Ing. Marek Michalík
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na naši obec nezanevřou a budou i nadále ochotni naší obci pomoci, byť již ne na úrovni 
zastupitele, ale „jen“ v rámci své odbornosti a životních zkušeností. Jsou to  Zdeněk An-
drýsek, Milan Bernatík, Ing. Radim Hubáček, Zdeněk Jančara, Stanislav Hovorka, Mgr. 
Jana Otrhálková a Olga Rosíková. Dámy a pánové, ještě jednou Vám všem děkuji.

Vzhledem k tomu, že se kvapem blíží i čas vánoční a novoroční, dovolím si všem 
popřát veselé Vánoce a  šťastný nový rok. Všem těm, kteří nám byli v letošním roce ná-
pomocni se správou a rozvojem naší obce, ať již na úrovni zastupitele, zaměstnance, spo-
lupracovníka obce, obchodního či dodavatelského partnera,  místního spolku či jen pro-
stého občana, děkuji za spolupráci a dovolím si vyslovit přání, aby byla minimálně stejně 
dobrá i pro příští rok, tj. 2015. 

Ing. Petr Kukla, starosta obce

Z jednání zastupitelstva obce
Zasedání zastupitelstva obce se konalo 8.10 2014 a 5.11. 2014
Zastupitelstvo 8.10. 2014 schválilo: 
• Rozpočtové provizorium pro hospodaření obce pro období po 1.1.2015 do doby 

schválení nového rozpočtu obce pro rok 2015.
• Výkup pozemků pod a v okolí místní komunikace nad hřbitovní zdí s cenou 140,- Kč/m2 
• Výkup pozemků pod a v okolí místní komunikace Čístré s cenou 140,- Kč/m2

• Prodej pozemku p.č. 2400/74 k.ú. Březolupy složeného z částic p.č. PK 2431/2 a PK 
3552 v zahrádkářské kolonii v ceně 40,- Kč/m2 manželům Ondrašikovým.

• Obecné znění smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku, např. místní komu-
nikaci, chodníku a pod.

• Dodatek č.1 na méněpráce ke Smlouvě o dílo na chodníky Kony Servis a u zámeckého 
parku – celková cena byla snížena cca o 19 000,-Kč bez DPH.

• Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního 
operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava číslo ÚRR D-2013/0113/
OKP ze dne 23. 10. 2013. Dodatek upravuje rozpočet pro investiční akci „Revitalizace 
centra Březolupy 2012“ a je v něm rezerva cca 0,5 mil. Kč z které je možno hradit nově 
vysoutěžené vyšší ceny (cca o 130 000,-Kč) po změně realizátora akce. 

Vážení občané, i Vy se můžete podílet na obsahu a podobě dalších zpravodajů. Pokud máte 
zájem přispět k vydávání zpravodaje článkem, svými postřehy či inzercí, kontaktujte vyda-
vatele – Obec Březolupy ( obec@brezolupy.cz ) tel 572 580 116. Zpravodaj vychází 4 krát za 
rok s nákladem 400 výtisků, grafi cká úprava a tisk Petr Brázda – vydavatelství Břeclav, pro-
dej obchodní síť v obci Březolupy. Neprošlo jazykovou úpravou. Archív zpravodajů můžete 

nalézt na www.brezolupy.cz . 
Autorem většiny fotek v tomto zpravodaji jsou Marek a Jiří Michalík. Děkujeme
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• Konečné vyúčtování projektu „Sportovní a dětská infrastruktura Regionu Za Mora-
vú“ a z toho plynoucí konečný fi nanční podíl obce Březolupy na jeho realizaci ve výši 
1.016.173,- Kč.

• Odměny resp. fi nanční dar za rok 2014 pro starostu, zaměstnance obce, účinkující a 
spolupracovníky obce.

• Vyčlenění fi nančních prostředků z rozpočtu obce na spolufi nancování investičních 
projektů v roce 2015, které získaly, resp. se ucházejí o podporu formou dotace resp. 
půjčky. Jedná se o realizaci akcí: Rekonstrukce místních komunikací Březolupy – 
2015 (spoluúčast max. 2,0 mil. Kč), Modernizace interiéru víceúčelové haly (spolu-
účast max. 1,0 mil. Kč), Modernizace školní družiny (spoluúčast max. 0,3 mil. Kč), 
Revitalizace centra obce Březolupy 2012 (spoluúčast a předfi nancování max. 2,5 mil 
Kč), Statické zajištění podzámčí (spoluúčast max. 0,5 mil. Kč) Modernizace počítačo-
vého vybavení a systému v knihovně (spoluúčast max. 0,01 mil. Kč). Uvedené ceny 
jsou maximální a u každého projektu bude o výši spoluúčasti znovu rozhodováno 
před realizací resp. před podáním žádosti o dotaci. 

• Souhrn posledních rozpočtových změn (opatření) schválených radou obce - rozpoč-
tové opatření č. 7/2014. 

• Poskytnutí fi nančního příspěvku obci Zlámanec ve výši 5.000,- Kč na rekonstrukci 
kapličky.

• Změny rozpočtu obce – rozpočtové opatření č. 8/2014 zachycující rozhodnutí ze za-
sedání zastupitelstva.

Zastupitelstvo 5.11.2014 na ustavujícím zasedání :
• Stanovilo počet volených místostarostů: jeden místostarosta
• Stanovilo počet členů rady obce: 5 členů
• Určilo funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni: funkce starosty
• Schválilo volební řád pro volbu starosty, místostarosty a radních obce Březolupy
• Zvolilo starostu ing. Petra K u k l u , místostarostu Stanislava B a ř i c u   a další členy 

obecní rady: JUDr. Stanislavu H o f e r k o v o u, ing. Radka B e r e c k u a ing. Jaromíra 
J a n á t a  

• Zvolilo Mgr. Pavla Hubáčka jako předsedu fi nančního výboru a ing. Stanislava Hu-
báčka jako předsedu kontrolního výboru zastupitelstva obce.

• Schválilo a vydalo jednací řád zastupitelstva obce Březolupy.
• Stanovilo, na základě ustanovení § 6 odst. 1) písmeno c) a odst. 5) písmeno a) a f) 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
v aktuálním znění a ustanovení § 35 odst. 1) a § 84 odst. 2) písmeno x) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v aktuálním znění, ing. Petra Kuklu, starostu 
obce, určeným zastupitelem pro územní plánování.

• Schválilo odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva.
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• Rada obce se zabývala zejména zpracováním záměrů na další období, přípravou in-
vestičních akcí, kontrolou realizovaných investičních akcí, řešením žádostí a podnětů 
od občanů i místních organizací a přípravou podkladů pro jednání zastupitelstva. Z 
dalších činností vyberu následující:

• Rada schválila výsadbu 8 ks líp (Tilia Platyphyllos, obvod kmene min. 12/14) podél 
břehu potoka u dětského hřiště za halou a jejich objednání s cenou max. 1 000,- Kč /
ks + doprava. 

• Rada schválila „Smlouvu č. PK 12/2014 o pachtu vodohospodářského zařízení a za-
jištění jeho provozu“ se Slováckými vodárnami a kanalizacemi, a.s., Uherské Hradiště 
na propachtování části obecní kanalizace počínaje 1.10.2014 a to na dobu neurčitou s 
výpovědní lhůtou 12 měsíců, s cenou 3,7 Kč/m3 splaškové vody.

• Rada schválila objednání prováděcí dokumentace na statické zajištění jihozápadní 
štítové zdi objektu podzámčí u Ing. Jiřího Chmelíčka-projekční a inženýrská činnost 
Jarošov v ceně 22 300,-Kč.

• Rada schválila objednat 100 ks košťat včetně nasazených holí, které budou poskytnuty 
občanům k zimní údržbě obecních chodníků v okolí svých RD. Po průzkumu trhu 
bude objednáno u f. Zdeněk Vala-výroba kartáčů Uh. Hradiště s cenou 8 451,-Kč s 
DPH.

• Rada schválila částku 5 000,- Kč jako mimořádné navýšení příspěvku obce pro bře-
zolupské včelaře na úhradu škod způsobených včelím morem a dalšími nemocemi 
včelstva. 

Z práce rady obce:

Venkovní  schodiště na zdravotním středisku se dočkalo nového kabátu. Jak se Vám zamlouvá?
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• Rada schválila systém kdy u nakupovaných pozemků do vlastnictví obce, které ob-
dělává zemědělský podnik a platí za ně nájemné, bude toto nájemné za celý rok, ve 
kterém proběhl nákup, ponecháno původním vlastníkům. Při prodeji obecního po-
zemku budou v roce prodeje příjemcem ročního nájemného již noví vlastníci. Obojí 
platí, pokud nebude ve smlouvě dohodnuto jinak.

• Rada po provedeném porovnání nabídek schválila objednání opravy poškozených ko-
munikací ze žulových kostek u f. ALPINE s cenou ( resp. jednotkovými cenami ) 109 
536,-Kč s DPH za 50m² + 1t žulových kostek + 2 vpusti. Rozsah opravy v rozmezí 0,5 
až 3 násobku výměry bude dále upřesněn.

• Rada nesouhlasí s žádostí Ing. Semely s oplocením pozemku p.č. 1623/14, protože 
přes uvedený pozemek vede veřejně přístupná účelová komunikace (nezpevněná pol-
ní cesta) a oplocením by byla přerušena. Rada souhlasí s oplocením pozemku p.č. 
4093. 

• Rada schválila objednání 2 ks okrasné višně pro výsadbu před halu a 1 ks lípy pro 
výsadbu do zámeckého parku. 

• Rada schválila navýšení mezd pracovníkům obce na rok 2015 o 1,5%. 
• Rada schválila žádost p. starosty o vyplacení náhrady za 19 dnů nevyčerpané dovole-

né z minulých let volebního období. 
• Rada schválila objednání kotvících prvků hromosvodu na budově MŠ (110 ks držáků) 

u f. Klempos v částce 5 720,-Kč bez DPH, které budou instalovány jako výměna za 
stávající povětrnostními vlivy rozpadlé či poškozené. 

V současné době je most na Zelnici již v plném provozu. Jeho rekonstrukce si vyžádala téměř 
3,0 mil Kč. S pomocí dotace z EU zrealizoval Pozemkový úřad UH  v rámci společných zaříze-
ní Komplexních pozemkových úprav.
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• Rada schválila proplacení předložené faktury f. GHC Regio v částce 23 728,-Kč za 
služby v oblasti dotačního poradenství na akci „Revitalizace centra obce Březolupy 
2012“.

• Rada schválila záměr a jeho zveřejnění pronajmout, propachtovat, dát do výpůjčky 
pozemky (respektive jejich část) p.č. 5056, 5355 a 5390 (pozemky podél „Skalové ces-
ty“) v KÚ Březolupy k zemědělskému využití-sad. Zájemci se stále mohou hlásit na 
OÚ. 

• Rada schválila poskytnutí příspěvku v částce 1 500,-Kč střeleckému klubu při STSČ 
Březolupy na pomůcky ke střelbě pro Radka Ondrašíka za 2. místo na mistrovství 
republiky mládeže ve střelbě ze vzduchové pušky a mimořádnou dotaci pro rok 2014 
pro klub v částce 2 000,-Kč za dobré výsledky na uvedené soutěži. 

• Rada schválila pronájem místností v zámecké budově včetně např. připojení k inter-
netu Centru Akropolis pro školení v rámci projektu „Gramotnost není jenom čtení“ v 
ceně 400,-Kč/hod a předpokládaném rozsahu 40 hodin. 

• Rada schválila koupi křovinořezu OM 753 ze slevové akce Mountfi eldu za cenu 12 
590,-Kč.

• Rada obce z důvodu kolize kořenového systému stromů s rekonstruovaným, re-
spektive nově budovaným chodníkem rozhodla o záměně původně navrženého 
krytu chodníku – zámkové dlažby za mlatový povrch v předpokládaném rozsahu 
cca 25m² (chodník v rámci parkoviště u ZŠ-SO 02.3 a chodník pod kaštany SO 
01.3.) S ohledem na tuto skutečnost rada schválila žádost o změnu v projektu č. 5 a 
její podání na ROP. 

• Rada se seznámila s defi nitivní podobou projektů „Průmyslová zóna a PIŘ“a schvá-
lila dopracování projektu PIŘ s přilehlou komunikací do podrobností potřebných ke 
stavebnímu povolení dopravním úřadem. Zároveň rada schválila zadat uvedené do-
pracování Ing. Radku Jarošovi v ceně do 25 000,-Kč bez DPH. 

• Rada na základě kontroly provedených prací a předloženého vyúčtování nákladů 
schválila proplacení příspěvku na rekonstrukci chodníku před RD č.p. 545 p. Jarosla-
vu Hoferkovi v částce 7 422,-Kč.

Součástí rekonstrukce mostu na Zelnici bylo i protierozní opatření PEO9 spolu s výsadbou 
celkem 53 stromů.
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• Rada se seznámila s postupem prací na zakreslení budovy zámku do současné podoby 
tzn. práce slečny Knapčíkové a prací geodeta na zaměření budovy a schválila zadat 
dokončení dokumentace tzn. úpravu výkresů a zakreslení současného stavu včetně 
využitelnosti jednotlivých místností Ing. Radimu Hubáčkovi v ceně do 10 000,-Kč bez 
DPH. 

• Rada schválila, že pro rok 2016 se pokusí získat výhodnější ceny plynu a el. energie 
pro obecní objekty na elektronické burze nákupu energií přes Energetickou agenturu 
Zlínského kraje. 

• Rada provedla výběr a schválila objednávku náhradních dílů ke traktoru v částce do 5 
000,-Kč bez DPH. 

• Rada schválila rozšíření původně navržených a oceněných prací na opravě pa-
mátníků padlých v I. a II. Světové válce o rozebrání a sanaci základů památníků 
v částce 14 500,-Kč bez DPH a jejich obložení pískovcem v částce 42 272,-Kč 
bez DPH.

• Rada se seznámila s provedenou korekcí ROP u žádosti o proplacení č. 1 na Revitali-
zaci centra obce Březolupy 2012. Korekce se týká vedlejších nákladů u nepodpořitel-
ných SO o cca 7,5 % z vybraných položek, celkově o částku 2 615,-Kč. 

• Rada schválila provedení nutných víceprací na Revitalizaci centra obce Březolupy 
2012, zejména na SO parkoviště u ZŠ. Jedná se o opěrnou zídku u Havlíkového, dre-
náž pod zídku, položení chráničky kabelu, napojení na chodník u fary, odvodňovací 
žlaby, práce na vjezdu a chodníku k RD Havlíků a „kinosálu“ u hospody (zámkovou 
dlažbu si hradí sami) atd. 

• Rada schválila dar v celkové výši 2 000,-Kč pedagogickým pracovníkům ZŠ a MŠ 
Březolupy, kteří se podíleli na zpracování projektu INTERES-Informační technologie 
realizované spoluprací, který bude realizován ve spolupráci s Masarykovou univerzi-
tou Brno. 

• Rada souhlasila s návrhem f. KONY, že příspěvek na nový chodník ke své fi rmě může 
poskytnout v dohodnuté výši i do jiných oblastí činnosti obce. F. KONY poskytla dar 
ve výši 97 000,-Kč na rozvoj školství v obci. 

• Rada schválila objednání dopravních značek a sloupků v částce 17 000,-Kč s DPH.
• Rada schválila objednat provedení vodorovného dopravního značení před ZŠ u f. 

NVB Line v částce 11 000,-Kč s DPH. 

V centru obce bylo dokončeno nové parkoviště a chodník směr pod kaštany. Revitalizace cent-
ra obce bude pokračovat v roce 2015.
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• Rada schválila dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě v oblasti sociálně právní ochra-
ny dětí uzavřené s MěÚ Uherské Hradiště- odborem sociálních služeb a zdravotnic-
tví. Dodatkem se zvyšuje poplatek obce na 6 000,-Kč ročně.

• Rada se seznámila s podklady pro přípravu staveb „Přeizolace vedení 2x110kV ve 
směru Otrokovice –Uherský Brod“ které předkládá f. SAG-Elektrovod a.s. organizač-
ní složka Brno a „Obměnou vedení VN západ – východ v trase Březolupy –Šarovy“ 
které předkládá f. Perfekt spol s r. o. Otrokovice a pověřila starostu zasláním vznese-
ných připomínek. 

• Rada schválila dodatek č. 1 k nájemní smlouvy č. 3524 z 3.5. 2012 uzavřené s Agrolsta-
tem, spol. s r.o. Blatnice pod Sv. Antonínkem, který aktualizuje soupis pronajímaných 
obecních pozemků na kterých hospodaří f. AGROLSTAT. 

• Rada doporučila osobu z řad občanů Březolup na ocenění ze Zlínského kraje za dob-
rovolnou práci s mládeží.

• Rada rozhodla zrušit ke dni 11.11. 2014 všechny dosavadní komise rady obce 
a odvolat jejich předsedy i členy. Nově rada zřizuje pro nastávající volební ob-
dobí komisi sportovní s předsedou Ing. Radkem Bereckou, komisi stavební 
s předsedou p. Josefem Andrýskem, komisi sociálních a občanských záležitostí 
s předsedkyni Mgr. Radmilou Mikulincovou, komisi pro místní složky s před-
sedou Ing. Jaromírem Janátem a komisi právní s předsedkyní JUDr. Stanislavou 
Hoferkovou. 

• Rada schválila starostu obce Ing. Petra Kuklu jako osobu, která je oprávněna se za 
obec vyjadřovat ke stavbám resp. stavebním činnostem pro potřeby různých staveb-
ních řízení stavebního úřadu apod. 

• Rada schválila pronájem haly STSČ Březolupy dne 29.11. 2014 v době cca od 19 do 24 
hod. za účelem vyhlášení Slováckého poháru v motokrosu za rok 2014. Cena proná-
jmu byla stanovena na 6 000,-Kč s topením, 4 500,-Kč bez topení (ceny bez DPH). 

• Rada schválila modernizaci mycího centra ve školní kuchyni. Z předložených návr-
hů vybrala variantu č. 2, tzn. nákup průchozí myčky, vstupního a výstupního stolu k 
myčce, úpravny vody, sprchy pro oplach, regál včetně dopravy, instalace, uvedení do 
provozu, zaškolení obsluhy. Dále schválila navýšení ceny oproti schválenému rozpoč-
tu na cca 130 000,-Kč s DPH. 

• Rada schválila zapojení obce do projektu „Veřejné informační služby knihoven“, po-
dáním žádosti o 70% dotaci a pověřila starostu zpracováním projektu „Dokončení 
automatizace výpůjčního systému a obnova technického vybavení knihovny“. Projekt 
v objemu max. 65 000,-Kč bude obsahovat SW pro výpůjční protokol, PC s monito-
rem, projektor, notebook, tablet, multifunkční zařízení. 

• Rada schválila a doporučuje zastupitelstvu schválit zástupce obce v Regionu Za Mo-
ravú – starostu obce - Ing. Petra Kuklu, v MAS Dolní Poolšaví – místostarostu - Sta-
nislava Bařicu, v Honebním společenstvu Březolupy - JUDr Stanislavu Hoferkovou, 
na valných hromadách akciových společností s podílem obce (SVK Uh. Hradiště) 
- starostu Ing. Petra Kuklu. 

• Rada schválila odměnu za natáčení (poskytnutí dokumentace) březolupských hodů 
za r. 2012, 2013,2014 ve výši 500,-Kč/rok. 
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Bohumila a František Kuklovi oslavili 50-let společné cesty životem. Blahopřejeme

• Rada diskutovala různé formy podpory pro stárku při vystrojení hodů (zapůjčení či 
zakoupení alespoň části kroje, fi nanční výpomoc atd.). Rada prozatím pověřila Ing. 
Janáta prověřením, zda je účelná a vůbec zda by byl zájem o materiální podporu stár-
ky vybavením např. obecním krojem resp. jeho částí. 

• Rada schválila záměr zadat geodetické zaměření skutečného stavu kanalizace a obecní 
komunikace v části Žleby ve vztahu k pozemku p.č. 87/14 manželů Šimkových a p.č. 
87/12 pana Petříka na náklady obce a to včetně případného geometrického plánu. Dle 
snímků katastrální mapy je umístěna část obecní kanalizace na pozemcích jmeno-
vaných a část horního oplocení zahrady p. Šimka naopak zasahuje do obecního po-
zemku. Na základě zaměření pak rada navrhne zastupitelstvu případnou vzájemnou 
směnu pozemků včetně zpracování směnné smlouvy a úhradu poplatku ze vklad do 
katastru nemovitostí na náklady obce.

• Rada schválila koupi 200 ks popelnic do skladu sběrného dvora určené k dalšímu 
prodeji občanům. Cena popelnice do 650,-Kč/kus s DPH a dopravou. 

• Pro potřeby archívu a interního užití obce Březolupy k účelu dovoleným zákonnou 
bezúplatnou licencí rada obce souhlasí s objednáním záznamu u České televize Brno 
z historické akce pořádané v Březolupech na DVD v ceně 1.200,- Kč

Zpracoval Stanislav Bařica, místostarosta obce
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Společenská kronika

Zlaté svatby

Jubilanti 1 - 3/2015

Leden 
50 let
Berecka Zdeněk
Klučka Lubomír
Křižková Marie
Miklová Yvona
Pauřík Igor

60 let
Fusek Josef
Hajduková Anna
Malíková Ludmila
Sklenářová Ivana

70 let
Hromeček František
Ondrášová Marie

75 let
Fiala Josef
Ondrášová Marie

94 let 
Skřehotová Anna – 
nejstarší občanka obce

Únor 
50 let
Čihák Jiří
Pavlík Roman

60 let
Dýšková  Jarmila

70 let
Filípek Josef

75 let
Stuchlík Cyril

85 let
Křenová Jaroslava

Březen

50 let
Hubáčková Věra
Křižka Milan
Mizerová Jitka

60 let
Sklenář Pavel
Šopík Vlastislav

65 let
Blažek Josef
Zůfalý Zdeněk

70 let
Švábek Eduard

75 let
Hoferek Zdeněk
Hubáčková Marie
Švehlová Anna

Údaje o matrice zpracovala 
paní Dana Šohajková, pracovnice OÚ

V letošním podzimním období oslavili zlatou svatbu, 
tedy 50 let společného života, tyto manželské páry: Vlasta a 
Alois   DYBALOVI, Emilie a Josef   HUBÁČKOVI, Bohumi-
la a František   KUKLOVI.

Všem ještě jednou blahopřejeme a do dalších společných 
let přejeme především pevné zdraví, spokojenost a rodinnou 
pohodu.
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Březolupská knihovna
Vánoce, vánoce přicházejí - to jsou známá slova klasické vánoční pís-

ně, která by rozhodně neměla vyvolávat děs a paniku před blížícími se ná-
kupy dárků, úklidem a pečením. V mnoha rodinách se pečení cukroví po-
dobá závodu “kdo napeče nejvíc druhů – vyhraje“, ženské se stresují, honí, 
pečou po nocích a pak do Vánoc střeží krabičky s cukrovím před mlsaly. Vánoční svátky budou 
krásné, i když zrovna nebude perfektně uklizeno, i když nebude 15 druhů cukroví a trochu se 
připálí vánoční kapr. Důležité je prožít je v klidu a pohodě se svými nejbližšími…Sice letos moc 
nepeču /popravdě budu ráda, když upeču 3 druhy cukroví/, vanilkové rohlíčky podle receptu 
mojí babičky chybět nebudou. Jsou výborné a u nás brzy zmizí. O recept se s vámi podělím…

Vanilkové rohlíčky
Připravíme si: 280g hladké mouky, 200g másla, 80g moučkového cukru, 80g vlašských 

ořechů, 2 žloutky… na obalení směs vanilkového a moučkového cukru
Všechny přísady postupně zpracujeme v těsto, které zabalíme do fólie a necháme asi 

hodinku odpočinout v lednici. Pak tvoříme malé rohlíčky, které dáme na plech vyložený 
pečícím papírem a pečeme při 180 stupních dokud nedostanou růžový nádech. Ještě teplé 
obalíme ve směsi cukru..

Pro chvíle pohody doporučuji  z mnoha pěkných knížek z březolupské knihovny např.:

Jo Nesbo: Přízrak
Harry Hole se po třech letech strávených v Hong Kongu vrací domů do Norska, nejde 

ovšem o žádnou zdvořilostní návštěvu. Po příletu okamžitě míří na policejní ředitelství, kde 
žádá svého někdejšího nadřízeného, aby se mohl ujmout vyšetřování již takřka uzavřeného 
a objasněného případu vraždy na drogové scéně.

Harrymu je umožněno setkat se s domnělým vrahem, osmnáctiletým chlapcem, jehož 
Harry dlouho neviděl, avšak který mu kdysi byl velice blízký. Jejich setkání není jediným 
překvapením, jež Harryho při vyšetřování čeká. Vražda, zpočátku typická pro drogové pro-
středí, se rozroste do rozměrů, o jakých se Harrymu ani nesnilo. Sám se okamžitě ocitá 
ve velkém nebezpečí, protože se kvůli svým aktivitám stává velmi nepohodlnou osobou. 
Většina stop přitom ukazuje jediným směrem. Směrem vzhůru. A také vyšetřování vede k 
jedinému, nadmíru překvapivému vyústění.

Zdánlivě jasný případ vraždy na drogové scéně se komplikuje a Harry Holle se při jejím 
vyšetřování ocitá ve velkém nebezpečí. Na konci čeká opravdu překvapivé odhalení. 

Wilbur Smith: Řeka bohů I.
Pravěký Egypt byl zemí faraonů, královstvím vybudovaným na zlatě a legendou zni-

čenou chamtivostí po bohatství a moci. Ústy neobyčejně nadaného otroka Taity je čtenář 
vtažen do velice živého a barvitého příběhu, který se rozvíjí s napětím a prudkostí již od 
první stránky.
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Josef Čapek: Povídání o pejskovi a kočičce
Pejsek a kočička spolu žijí v domečku a vedou svoji malou domácnost a chtějí všechno 

dělat jako velcí lidé, umývají špinavou podlahu, pečou dort, chodí v neděli na procházku, 
píšou dopis dětem nebo hrají divadlo.

Ale protože pejsek a kočička lidmi nejsou, nedopadne všechno vždy tak, jak by si přáli, 
jejich svérázná řešení jsou ale vždy zábavná a originální. V některých příbězích vystupuje 
postava spisovatele pana Čapka, kterého pejsek a kočička navštěvují, hovoří s ním o váž-
ných věcech a pomáhají mu s psaním příběhů pro děti.

Astrid Lingrenová: Lotta z rošťácké uličky
Malá Lotta bydlí s rodiči a dvěma sourozenci v hezkém žlutém domě v uličce, která se 

správně jmenuje Pošťácká. Možná že kdysi v téhle ulici pošťáci žili, prohlásil jednou Lottin 
tatínek, ale protože tu teď již dlouho řádí jenom rošťáci, překřtili ji na Rošťáckou. A oprav-
du, všechny tři děti Nymanových jsou velmi podnikavé, s báječnými plány a nápady, z nichž 
nejoriginálnější a nejúžasnější má vždycky ta nejmladší - však už jistě tušíte kdo a odkud.

Přeji Vám všem krásné a klidné vánoční svátky s těmi, co máte rádi a v roce 2015 hodně 
zdraví a spokojenosti. Opět se na všechny budu těšit v místní knihovně.

Olga Rosíková

Prosinec na našich zahrádkách
Na zahradu nezapomínáme ani v zimním období. Koruny jehlič-

nanů a stálezelených dřevin před prvním sněhem stáhneme, aby se při 
sněžení nepolámaly. Keře stálezelených listnáčů se slabšími větvemi 
přivážeme ke konstrukci z dřevěných kůlů. Nově vysazené okrasné stromky a keře, které 
jsou na větrném místě, můžeme před větrem chránit zábranami z prken nebo rohoží. Po-
kud nemrzne, stále ještě zaléváme stálezelené listnaté i jehličnaté dřeviny. Pokud napadne 
sníh, setřeseme čerstvě napadlý sníh ze stromů a keřů. Čistý sníh nahrneme kolem kmenů 
stromů, na záhony trvalek a na skalky. Tím zajistíme přirozenou ochranu proti mrazům a 
plynulou dodávku vláhy za suchého počasí. 

Záhony či nádoby s dvouletkami lehce přikryjeme chvojím nebo je proti chladu chrá-
níme netkanou textilií. Jestliže není promrzlá zem, můžeme si předpřipravit jámy na jarní 
výsadbu. Můžeme sbírat různé přírodniny šišky, suché trávy, plody pro vazačské účely či 
k výrobě aranžmá na vánoce apod. Na zeleninové zahradě v prosinci dokončujeme rytí a 
hnojení půdy. Ve skleníku, kde hodláme v příštím roce pěstovat plodovou zeleninu, zaryje-
me chlévský hnůj. Dále dokončujeme sázení česneku a podle potřeby sklízíme za bezmra-
zých dnů pór, kadeřávek, brokolici, růžičkovou kapustu, které jsme ponechali na záhonu. 
Samozřejmostí je v zimním období kontrola uskladněné zeleniny. Poškozené kusy ihned 
z uskladnění odstraňujeme. V tomto období je dobrý čas na to rozmyslet se, co budeme 
pěstovat v další sezoně. Můžeme začít s přípravou plánku osevního postupu. Stejně jako 
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zeleninu kontrolujeme i uložené ovocné plody ve slepě. Dozrávající konzumujeme nebo 
zpracováváme. 

Skladovými chorobami napadené kusy ihned odstraňujeme z důvodu dalšího šíření in-
fekce. Je potřeba zkontrolovat i chrániče kolem ovocných stromků a oplocení zahrady proti 
vniknutí a poškození stromků zvěří. Odstraňujeme ze stromků plody, které na stromech 
ještě zůstaly. Pokud napadne větší množství mokrého sněhu, kontrolujeme koruny stromů 
a shazujeme jej, aby nám nepolámal větve.  Stromky, které jsme na podzim zakoupili a ne-
stihli jsme je vysadit, uložíme ve sklepě a pravidelně je kontrolujeme, jestli jsou dostatečně 
chráněny proti poškození a zda mají dostatečnou vlhkost. V tomto období nezapomínáme 
na zahradě na ptáky. Určitě máte i vy na zahradě nějaké krmítko. Přikrmovat ptáky je vhod-
né však jen pouze v případě tužších mrazů a sněhové přikrývky, kdy mají ptáci problém 
obstarat si potravu sami. 

Váš přítel Zahrádkář

Z výchovně vzdělávací činnosti  
žáků naší školy
Výchovně vzdělávací činnost žáků základní školy je doplňována akcemi podle na-

bídek a zájmu žáků.
V září vyslechli všichni žáci školy výukový program z oblasti třídění odpadních 

materiálů. Připomněli si likvidaci odpadů, druhy jednotlivých kontejnerů, recyklaci.
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Výuka s rodilým mluvčím

Žáci 5. až 8.ročníku se zúčastnili školního kola dopravní soutěže. Soutěžilo se ve 
čtyřech disciplínách – trychtýř, slalom, žebřík a kolejnice.Na 1.místě se umístili za 
chlapce Paĺo Michal, za děvčata Kolková Lucie. Druhé místo obsadili Řezníček Šimon 
a Kuklová Kateřina, 3.místo Gajdošík Petr a Kalinová Viktorie.

V měsíci říjnu se uskutečnil fotbalový turnaj Coca – Cola školský pohár na fotbalo-
vém hřišti v Babicích. Naši školu reprezentovali chlapci 7. až 9.ročníku.

Žáci 1.až 3.ročníku zhlédli představení kouzelníka v podání Tomáše Šulaje, herce 
Slováckého divadla.

V říjnu proběhla v naší školní družině Drakiáda. Protože se děti velmi těšily a už 
se nemohly dočkat, akce začala hned po obědě. Počasí jim přálo, a i když zpočátku 
nefoukal moc vítr, děti byly z pouštění draků nadšené. Vítr se k nim zády ale neotočil 
a asi v polovině akce ukázal svoji přívětivou tvář a jejich draci se konečně mohli vznést 
co nejblíže k oblakům. Paní vychovatelka vyhodnotila ty, kterým draci létali co nejvýše. 

V říjnu proběhl tradiční podzimní sběr papíru.Nejlepšími sběrači školy se stali 
Duda Jakub- nasbíral 315 kg, Ondroušek Miroslav se 260 kg, Hájková Barbora nasbí-
rala 205 kg, Trucla Lukáš se 138 kg, Zapletalová Lucie se 138 kg, Keslerová Sofi e se 125 
kg, Gajdošíková Amálie se 110 kg, Blažek Radim se 100 kg, Lacinová Rozálie se 100 
kg, Petrželka Vít se77 kg. Nejlepší třídou se stala 1.třída, kde žáci nasbírali celkem 967 
kg papíru, na druhém místě skončila 3.třída se 797 kg a na 3.místě 2.třída s 534 kg. Za 
celou školu bylo nasbíráno 2 723 kg papíru. 
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V měsíci říjnu začaly probíhat preventivní programy etické výchovy ve všech roč-
nících školy.

Od začátku školního roku mají chlapci z kroužku fl orbalu za sebou čtyři turnaje. 
Změřili si síly s ostatními žáky z jiných škol. 11. listopadu se zúčastnili turnaje mladších 
žáků (6. -7. tříd) v Uherském Hradišti, kde se umístili na 3.-4. místě.12. listopadu se konal 
turnaj starších žáků (8. -9.tříd) v Uherském Hradišti. Tentokrát se umístili na 5.-9. místě . 
20 . listopadu se konal turnaj žáků 1. stupně (1. - 5.tříd) v Uherském Brodě. Chlapci obsa-
dili 3. místo. 3.listopadu Mikulášský turnaj žáků 1. stupně v Uherském Hradišti.

Jako každoročně se žáci 3.-8. ročníku zúčastnili Zlínského vorvaně- soutěže v netra-
dičních disciplínách. Školu reprezentovalo družstvo ve složení Duda Jakub, Hubáčková 
Tereza, Řezník Lukáš, Mizera Josef, Kolková Lucie, Masařík Tomáš a Juráková Lucie. 

Žáci 2. a 6.ročníku absolvovali preventivní program Hasík - zaměřený na výchovu 
dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva.

Naše škola je od listopadu zapojena do projektu Evropské unie „Rodilí mluvčí do škol 
– zvyšování jazykové vybavenosti žáků základních škol pomocí rodilých mluvčích a zapoje-
ním škol do mezinárodních projektů“. Projekt je fi nancován z Evropského sociálního fondu 
a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt se týká žáků 5., 6., 7., 8. a 9. třídy. Jednou 
za čtrnáct dní přichází do hodiny anglického jazyka rodilá mluvčí, která vede celou hodinu 
v angličtině. Rodilá mluvčí je asistentkou paní učitelky angličtiny, která je v hodině přítom-
na, ale do výuky zasahuje minimálně. Hlavním cílem je dát dětem možnost komunikovat s 
někým, kdo nemluví jejich rodnou řečí, tudíž bez možností „úniků“ do českého jazyka. Žáci 
se budou s rodilou mluvčí pravidelně setkávat přibližně po dobu šesti měsíců. 
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V listopadu žáci 8.a 9 ročníku byli na chemické show s názvem Chemie lásky. Šlo 
o netradiční pořad , ve kterém se vědec a známý popularizátor vědy Michael Londes-
borough zabýval podstatou lásky. Uplatnil svůj pohled chemika a vysvětlil, proč a jaké 
pochody lásku doprovázejí. 

Pro žáky 8. a 9.ročníku proběhla soutěž Přírodovědný klokan. Jedná se o soutěž z 
vědomostí přírodovědných předmětů. Nejúspěšnějšími řešiteli se stali Bilavčíková Zu-
zana se 79 body, Zábojník Martin se 76 body a Geržová Vendula se 71 body.

Do dějepisné olympiády, která proběhla v měsíci listopadu se zapojilo 9 žáků 8.a 
9.ročníku.Do okresního kola postoupil Zábojník Martin a Bilavčíková Zuzana.

Mnoho žáků školy se přihlašuje do výtvarných dílniček, které se konají jednou mě-
síčně v odpoledních hodinách. Nejzajímavější bylo tvoření barevných deštníků. Žáci si 
zakoupili jednobarevný deštník, na který podle šablon vykreslili různé motivy. 

Žáci 9.ročníku se v rámci volby povolání zúčastnili Zážitkového dne na Střední 
škole průmyslové, hotelové a zdravotnické v Uherském Hradišti.

Děvčata a chlapci 9.ročníku začali s přípravou polonézy, kterou zatančí na Spole-
čenském večeru rodičů. Večer se bude konat 17.ledna 2015.

Podzimní období je tradičně spojeno s přípravou na vánoční čas.První proběhne 
Vánoční jarmark, na který žáci vyrábějí různé upomínkové předměty a také připravují 
vystoupení pro veřejnost.

Zpracovala Mgr. Miroslava Chlachulová, ředitelka ZŠ
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Zprávičky z MŠ Březolupy
V letošní školní roce naše školička oslavila třicáté výročí otevření.  Za tu dobu 

jejími třídami prošla spousta žáčků. Proto jsme tento den chtěli oslavit netradičně 
- „Dnem otevřených dveří“. Veřejnost měla možnost si prohlédnout celou MŠ. Pro 
děti bylo připraveno  maňáskové  představení.  

MŠ Březolupy navštěvuje 73 dětí , stará se o ně 6 paní učitelek, 2 paní kuchařky 
a teta uklizečka.

Pracujeme podle ŠVP s názvem - Rok s kamarády a  zvířátky. Především se ale 
snažíme,  aby děti do školky chodily rády. 

Dobu adventní jsme zahájili Rozsvícením vánočního stromečku před MŠ. 
Stromeček jsme dostali od obecního úřadu spolu i se světýlky. Rozsvítit nám jej 
pomohly především děti s pásmem říkanek a vánočních koled, rodiče a členové 
skupiny Jižané. 

Také jsme přivítali Mikuláše s pomocníky, kteří přinesli dětem balíčky s překva-
pením. Společně se připravujeme na vánoce, na které se už moc těšíme… 

Vám Všem přejeme taktéž krásné prožití vánočních svátků, zdraví a spokojnost 
v roce 2015.

Za kolektiv MŠ Dagmar Zatloukalová
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Střípky z činnosti 
Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Březolupy
25 kg mouky, 15 l oleje, 9 kg eidamu, atd…. Následuje téměř nekonečný seznam suro-

vin, které je nutno několikrát ročně v různých obměnách nakoupit, vytvořit z nich různé 
dobroty a následovně zajistit jejich odbyt. To znamená, že si na výborných „laskominách“ 
potom pochutnávají návštěvníci motoristické burzy,  dámy a pánové na Plese rodičů nebo 
třeba jen návštěvníci Sletu čarodějnic či jiných akcí, které pořádají šikovné maminky (občas 
i tatínci) dětí z březolupské základní školy. 

 Zisk, který vzniká z těchto akcí je pak využit na každoroční fi nancování např. Mikuláš-
ských balíčků pro žáky ZŠ, příspěvků na půjčovné na šaty na polonézu pro žáky 8.a 9.třídy, 
na nákup odměn pro děti na Slet čarodějnic a především na dary ZŠ Březolupy  na podporu 
činnosti dětí v řádu desetitisíců Kč.

Za šestnáct let se ve Sdružení  vystřídala spousta aktivních rodičů. Z jejich dětí jsou 
již nyní „dospěláci“. Proto uvítáme nové šikovné maminky, které jsou ochotny pomoci při 
organizaci našich činností.

Podpořit dobrou věc máte možnost třeba i tím, že se přijdete pobavit 17.1.2015 na zají-
mavou společenskou akci - Ples rodičů se slavnostním předtančením žáků základní školy. 
K tanci vám zahraje oblíbená skupina Motýl Erika a určitě nebude chybět bohatá tombola s 
atraktivními cenami. Nebo koncem dubna 2015 můžete sledovat Slet čarodějnic z Březolup 
a okolí. 

Závěrem mi dovolte, poděkovat všem minulým i současným členkám a členům Sdru-
žení rodičů, kteří si v dnešní uspěchané době najdou čas a energii, udělat něco jen tak, pro 
dobrý pocit, pro děti.

Za sdružení rodičů Mgr. Jana Gregorová

Cvičíme, stopujeme, tančíme, koušeme, 
běháme a baví nás to 
(Pokračování z titulní strany) My věnujeme nejvíce času základní poslušnosti, sportovní ky-

nologii včetně výcviku obran a stop dle Národního zkušebního řádu a Mezinárodního zkušeb-
ního řádu), trikům a tanci se psy. Někteří z členů rozšiřují schopnosti svých pejsků například 
v pasení, někteří závodí v dogtrekkingu nebo v coursingu, někdo zkouší obedience.

Možností jak pracovat se psy, využívat jejich talent je velká řada. Záleží nejen na povaze ple-
mene a jednotlivce, ale především na tom, kolik času a trpělivost jsou páníčci ochotni svým 
čtyřnohým kamarádům věnovat. Naším cílem je ukázat majitelům pejsků cestu, jak je který cvik 
naučit, jak zúročit jejich vlohy a těm „nejvíce zapáleným“ pomoci k výkonu zkoušky poslušnosti. 
Jsme rádi, že nás navštěvují děti i dospělí s různými plemeny různého věku, a ještě více nás těší 
jejich pokroky a dobré výsledky. To je odměnou za naši práci 

Za kynologický klub Březolupy Sylva Vavrušová
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Naše upořádané akce v roce 2014:
Únor Seminář s Františkem Šustou na téma:  „Úvod do pozitivní motivace 
 + pozitivní motivace podrobně“ 
Březen Školení výcvikářů. Lektor - p. Strach 
 Besedoseminář s Františkem Šustou „Jak odnaučit“ 
 Besedoseminář s Františkem Šustou „Jak naučit“ 
Červen Dětský den 
Říjen LAMPIONOVÝ PRŮVOD 
Listopad Workshop „PSÍ HLAVOLAMY“ s Ivou Paštovou 
 Intenzivní trénink DOGDANCE s Katkou Veinlichovou 

Lampióny rozsvítily ulice Březolup

V pátek 31. 10. se vydalo cca 70 dětí na tradiční průvod obcí Březolupy. Letos jsme 
si počkali na tmu a lampiónky se rozzářily až v 18. hodin.  Děti v doprovodu rodičů, 
babiček, dědečků, tet a strýců vyrazily od sportovní haly ulicemi naší obce na přibližně 
¾ hodiny dlouhou procházku. V cíli je čekalo občerstvení v podobě špekáčků a oplat-
ků. Studené ruce a bříška si děti zahřály horkým čajem. Ale ani chladné počasí nikoho 
neodradilo od opékání. Desítky lampionků zářily všemi barvami, děti byli spokojené a 
slíbily, že příští rok se znovu na lampionovém průvodu sejdeme .
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Požehnaný rok – požehnané Vánoce

240 let od položení základního kamene 
kostela Nanebevzetí Panny Marie 
v Březolupech a další historická výročí

Pravidelní návštěvníci bohoslužeb nebo účastníci pohřebních loučení v našem kostele 
v Březolupech se mohou těšit z krásy obnoveného prostoru kostela.  Nejedno lidské oko 
ocení krásu květinové výzdoby, která oživuje celkové prostředí kostela. A pokud do kostela 
vstoupí děti a chasa při hodové slavnosti v nádherných krojích, srdce každého člověka musí 
zaplesat. Vedle kostela můžeme být hrdi na farní budovu, jejíž fasáda po loňské opravě byla 
dokončena i v zahradním prostoru. Celková oprava fary a garáže mohla být realizována 
díky fi nanční dotaci z obce Březolupy a obětavosti farníků, kteří jsou štědří v pravidelných 
měsíčních  sbírkách. Přízeň obce vnímá především chrámový sbor a farní dívčí schola, kteří 
mohou široké veřejnosti nabídnout kulturní a duchovní program v našem kostele při růz-
ných koncertech. Zvláště s velkým zájmem veřejnosti byla přijata přehlídka schol pod ná-
zvem „Cecilka“. Svou obětavost a lásku k různým potřebám vyjádřili farníci při sbírkách na 
misie, na lidi postižené válkou a živelnými pohromami nebo sbírkou na charitu. Opravdu 
požehnaný rok, ve kterém platilo: „Člověče, přičiň se a Pán Bůh ti požehná!“

Touto cestou chci pozvat všechny občany do našeho kostela Nanebevzetí P. Marie na 
slavení adventu a především svátků vánočních. Pro děti jsou radostí adventní rorátní mše 
svaté, kterou jsou v našem kostele ve všední dny v 6.30 hodin. „Půlnoční“ mše svatá bude 
ve středu 24.12.2014 ve 22.30 hodin. Nejen na vánoční svátky, ale každou neděli zavítejte 
do našeho kostela na mši sv. v 10.30 hodin. Přijměte pozvání na Novoroční koncert chrá-
mového sboru z Březolup a malých umělců, který se uskuteční ve čtvrtek na Nový rok 2015 
v 16.00 hodin. Přeji vám všem pokojné prožívání svátečních dnů ve svých rodinách a se 
svými přáteli. A do nového roku 2015 vám vyprošuji při mši svaté hodně spokojenosti a 
potřebného zdraví a nad každý dům svolávám Boží požehnání.

P. Josef Říha, farář

„Obec Březolupská byla podřízená v politických záležitostech c. k. okresnímu hejtmanství 
v Uherském Hradišti. Měla 202 domovních čísel s 1120 obyvateli, z nichž kromě třech rodin 
vyznání Mojžíšového všichni k římskokatolickému náboženství se přiznávali.“

Do poloviny 18. století neměly Březolupy žádného výrazného ortodoxního majitele panství 
a bílovická farnost ani olomoucké biskupství se nezajímaly o zřízení farnosti v Březolupech.

5. července 1749 (před 265 lety) kupuje olomoucký kanovník a děkan v Hradčanech (Ratšan) 
Ferdinand, svobodný pán z Longuevalů  statek  Březolupy. Právě on je považován za zakladatele 
zdejšího kostela. Dlouho není rozhodnuto, kde se nový kostel postaví. Vzhledem k dostupnosti 
a bezpečnosti se v družné zábavě naši předkové rozhodují, že ho postaví na místě, kde stojí dnes.
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Základní kámen je položen r. 1774 (před 240 lety) a téhož roku je zahájena stavba kostela. 
Ferdinand ale záhy umírá a bílovický farář má o tuto stavbu malý zájem. Na stavbě se pokra-
čuje až v roce 1785.

1788: nastupuje první duchovní správce Martin Gottwald, kaplan ze Zlína. V témže roce 
je kostel posvěcen (benedikován) jako fi liální, s dovolením olomoucké knížecí biskupské kon-
sistoře ke cti Nanebevzetí Panny Marie. Vybavení kostela je chudé, vyžebrané z okolních kos-
telů. Hlavní oltář s pozlacenou sochou Panny Marie je přivezen z kaple sv. Rocha z Uherského 
Hradiště. Pro špatný stav oltáře ale musí zedníci pro umístění sochy vysekat výklenek ve zdi 
za oltářem. Do kostela jsou osazena použitá okna z Uh. Hradiště, lavice obstarávají věřící, nad 
kněžištěm visí dva zvony. Kostel vlastní 2 stříbrné kalichy a ciborium. 

1796: je postavena farní budova.
1802: konsekruje kostel pomocný biskup Kolowrat. (Konsekrace – vyšší forma svěce-

ní). Do portafi le (mramorový přenosný relikviář) ukládá vikář ostatky svatých mučedníků 
Krescencia Gráta a Bonosy.

1854: (před 160 lety) je při Vzkříšení poprvé použit nový baldachýn. V presbytáři se musí od-
stranit dva poškozené obrazy – Spasitel na kříži a Bolestná Panna Maria. Nové obrazy – Nanebe-
vzatá Panna Maria a Ukřižovaný Ježíš s Pannou Marií – jsou zaplaceny dobrodinci z řad věřících.

1859: (před 155 lety) darují manželé Vyorálkovi ze Šarov kostelu křížovou cestu namalova-
nou Janem Zapletalem z Kroměříže.

O 5 let později, tedy r. 1864, se během cesty z Březolup do Bílovic při pádu z koně zraní 
majitel panství Hugo Loghotetti a téhož roku umírá. Náš kostel nechává za svého života vybílit 
a dává osadit nová okna.

1889: (před 125 lety) je postavena nová farní budova.
1898: v Tyrolsku, ve Sv. Ulrychu je sochařem Fabianem Stufelrusou zhotovena socha Panny Ma-

rie, osazena je do výklenku za oltářem. Základní vklad pro její pořízení daruje ve své závěti Barbora 
Říhová ze Šarov. Ze zámecké kaple arcibiskupství v Kroměříži je dočasně zapůjčen oltář. Ten musí 
být ale po 5 letech vrácen. Nový oltář s vyobrazením sv. Václava a Vojtěcha  zhotovuje Petr Busek ze 
Sychrova v Čechách. Za peníze farníků jsou od téhož autora pořízeny sochy sv. Cyrila a Metoděje.

1909: (před 105 lety) jsou organizovány sbírky na restaurování a výmalbu presbytáře, no-
vou dlažbu, obnovu kazatelny, pozlacení hlavic sloupů za oltářem a pozlacení Božího oka.

1914: (před 100 lety) je pořízena socha Božského srdce Páně. (Dnes je umístěna v prostoru 
pod kúrem). 

1919: (před 95 lety) je zakoupena socha Panny Marie na boční oltář od autorky paní Nedo-
mové z Olomouce a šest mosazných svícnů.

1920: věnuje Vincenc Mikel, rolník ze Zlámance, 4000 korun na nákup nové mramorové 
křtitelnice na uctění památky padlých dvou synů v 1. světové válce. Dále v tomto roce jsou 
pořízeny kostelní hodiny od fi rmy Hampl z Prostějova.

1932: je objednána výroba nových kostelních lavic z modřínu, které dobře slouží dodnes. 
Zakázku zhotovuje P. Novák z Březolup. 

1934: (před 80 lety) jsou stejnou fi rmou vyrobeny nové zpovědnice. 
1939: (před 75 lety) daruje Židovka Irma Špundová kostelu dvě bronzové lampy nesoucí 

věčné světlo. Nepřežila holocaust.
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Přijďte si s námi zazpívat koledy 
Již po šestnácté se sejdeme poslední adventní neděli, tj. 21.12.2014, na zámku, abychom si 

společně s březolupskými, bílovickými, svárovskými, šarovskými, zlámanskými i mistřickými 
zpěváčky zahráli a zazpívali koledy a připravili se na krásné sváteční dny. Začneme v 15.00 
hodin a těšíme se na vás.

Dále vás srdečně zveme na tutéž adventní neděli na mši svatou v 10.30 hod. do březolup-
ského kostela, kde spolu s Chrámovým sborem Březolupy zapíváme veselé Adventní písně. 

V neděli 28. prosince 2014 na Svátek Svaté Rodiny po mši sv. uvedeme celou kolekci básní 
a písní „Zpívání u jesliček“ na slova Václava Renče a hudbu Pátera Josefa Olejníka. V nepo-
slední řadě zveme všechny také na již 6. Novoroční koncert, který se bude konat 1. ledna 2015 
v 16.00 hodin v našem kostele.

Přejeme krásné vánoční svátky
Míla Provazníková se svými žáky a Březolupským Chrámovým sborem.

Duchovní život farnosti byl velmi rozmanitý. 
1899: (před 115 lety) se v Březolupech konaly první misie členů řádu Tovaryšstva Ježíšova 

z Velehradu. Varhanickou službu vykonával p. Josef Hubáček. Slepý umírá r. 1961 a na jeho 
místo nastupuje p. Ferdinand Hubáček, Březolupy č. 116. Dalším varhaníkem byl p. František 
Hubáček, který sloužil 30 let a zemřel r. 2001. Nynějším varhaníkem je jeho syn p. Jan Hubáček.

V r. 1969 (před 45 lety) poprvé zpíval kostelní sbor Vánoční mši. R. 1979 (před 35 lety) 
zahájily zpěvačky nácvik responzoriálních žalmů z cyklu B od  P. Josefa Olejníka.

Posledním administrátorem naší farnosti, který bydlel v březolupské faře, byl P. František 
Tkadlčík. V příštím roce si připomeneme 35 let od jeho úmrtí.  Čas nedělní bohoslužby byl po 
jeho smrti posunut na 10.30h.

Dnes kostel spravuje  P. Josef  Říha, farář bílovický, ex curendo  administrátor  březolupský.
Čas nedělní bohoslužby zůstává v 10.30 h. Další mše sv. jsou v pátek v 18 h a každou dru-

hou středu taktéž v 18 h. Letos je začátek mší sv. ve všední dny nově posunut na 17 h v zimním 
období. Kostel a jeho rozmanitá zákoutí si můžete prohlédnout také při „Noci kostelů“, do 
které se naše farnost pravidelně zapojuje.

V letním období bývají hlavní dveře kostela otevřené. Přijďte se zastavit a „nadechnout.“ 

„Podle milosti Boží, která mi byla dána, jako rozumný stavitel jsem položil základ a druhý na 
něm staví. Každý ať dává pozor, jak na něm staví.“ 

1. Kor 3,10
„Když se totiž základy řítí, co může spravedlivý dělat“? 

Žalm 11

S laskavým přispěním p. Ivany Hubáčkové, zpracovatelky výpisů z Pamětních knih farnos-
ti,  připravila Mgr. Věra Polášková. V textu je použita citace z Kroniky obce Březolupy autorů 
Ing. Richarda Stiglera a p. Miloslava Kopala.
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Až na dno
Jsou dvě hodiny ráno, po čele mi stékají řeky potu, které v nočním mrazu okamžitě 

chladí. Jeden po druhém se vynořujeme na povrchu, potřásáme si pravicemi a objímáme 
se, ale euforie nedochází. Necítím nic jiného než únavu a chuť se ozvat domů, že jsem 
naživu. Ale pěkně popořádku.

Gouff re Berger, jeskyně ležící ve francouzských alpách, byla první jeskyní na světě, 
která dosáhla magické hloubky jednoho kilometru. Té bylo docíleno shodou okolností 
jenom týden předtím, než expedice Sira Edmunda Hillaryho dosáhla vrcholu Everestu, 
nejvyšší hory světa. Přestože nejhlubší jeskyní světa už dávno není, na své majestnátnosti 
a historické důležitosti nic neztratila. Jeskyňářským Everestem je dodnes. Z fascinujících 
příběhů prvních objevitelů, následných průzkumníků, ale i tragických osudů běhá mráz 
po zádech.

Mně samotnému se podařilo jeskyni zevrubně navštívit už v roce 2011 s francouz-
ským jeskyňářským klubem SGCAF, který stál u zrodu této legendy. Tehdy jsem s bledým 
obličejem přísahal, že sem se už nikdy nevrátím. „Nikdy neříkej nikdy.“ Letos se mi zno-
vu naskytla příležitost se sem vrátit s britskou expedicí organizovanou severoanglickým 
klubem “Rudá Růže” spolu se speleologickou odnoží britské armády. Vzhledem k mému 
pozdnímu příjezdu jsem vzal zapovděk nabídky třech vojáků, Mika, Neila a Petera, při-
pojit se k jejich skupině. Časy sestupů všech skupin jsou pečlivě organizovány a na nás 
bohužel vychází noční okénko. Pod zem musíme vyrazit až pozdě večer. To neznamená 
nic jiného, že celý den si nejen připravujeme a kontrolujeme výbavu, ale taky se stupňuje 
stres a strach. Jenom se usmívám, když se odpoledne potkáváme každých deset minut na 
záchodě. Konec konců vojáci ošlehaní válkami v Kuvajtu či v Iráku jsou také jenom lidi.
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Po hodině jízdy autem následuje ještě hodinový pochod horským terénem ke vstupu 
do jeskyně. Na povrchu stojí vojenský stan s dvoučlenou hlídkou, která momentálně do-
hlíží na bezpečí čtyř jeskyňářů, kteří jsou někde dole pod námi. Hlídka neustále kontrolu-
je telefonické spojení s provizorním kempem, který byl postaven asi 500 metrů pod zemí. 
Následují poslední úpravy výstroje a jeden po druhém mizíme ve vstupu do jeskyně. 
Slaňujeme nekonečnou sérií neuvěřitelných prohlubní dosahujících hloubky až čtyřiceti 
metrů, abychom se po hodině zase všichni shledali. Jeskyně najednou mění charakter a 
ocitáme se v gigantické pasáži příznačně pojmenované “Bezhvězdná řeka”. Naše lampy ji 
dokážou sotva nasvětlit. Zde však děláme obrovskou chybu. Odbočujeme špatným smě-
rem, na což přijdeme až v momentě, kdy jsme až po hruď ve vodě a blátě. Začínáme vpod-
statě s tím, že jsme promočeni až na kost, což v jeskyni o pěti stupních nad nulou moc na 
komfortu nepřidá. V hlavě mi začíná vrtat červíček pochybnosti... Vojenská disciplína a 
morálka však okamžitě zabírají a za další hodinu a půl se už hlásíme z prvního kempu do 
vysílačky a vaříme polévku. Chlad nás však dlouho posedět nenechá.

Vstupujeme do pasáží lemovaných tisícemi krápníků a malých jezírek. Tají se mi 
dech. Často zůstávám pozadu s tou krásou sám. Zde však už sranda končí. V hloubce 
650 metrů znovu narážíme na podzemní řeku. Náš postup se pochopitelně hodně zpo-
maluje a stává se mnohem techničtějším. Zkušenosti z promáčených anglických jeskyní 
jsou najednou nad zlato. Vzájemná komunikace se ve hřmotu vody zhoršuje, takže se 
člověk musí několikrát ujistit, zda je lano opravdu volné. Každou hodinu děláme ales-
poň malinkou přestávku. Potkáváme dva členy předchozího týmu, kteří už dosáhli dna 
a míří ven. Mají až neuvěřitelné zpoždění. Nechávají za sebou pomalejšího kamaráda, 
a tak se strachujeme, zda je vpořádku. Z řeky dobíráme vodu, kterou je však nutné 
chemicky upravit, takže každý doušek vody získává nezaměnitelnou pachuť. Ve chvíli, 
kdy se znovu dostáváme do obrovských částí jeskyně, v dálce pod sebou spatřujeme 
světýlko! Vzdálenosti se pod zemí odhadují velmi špatně a zabere nám to dobrou půl-
hodinu, než se k osamělému člověkovi dostaneme. Sedí v druhém podzemním kempu, 
je vyčerpán, takže se občerstvuje a ujištuje nás, že je schopen samostatného postupu. I 
my děláme delší přestávku a vaříme si pořádné jídlo. 

Přichází závěrečné pasáže jeskyně s ohromujícím vodopádem zvaným Uragán. Bu-
rácení vody, únava a podvědomí o hloubce pod zemí dokážou narušit moji stokrát 
opakovanou rutinu při slaňování a všechno vybavení si několikrát kontroluji. Mizím 
po laně v nekonečné hloubce. Objímá mě jen burácení vody, která zhoršuje orientaci. 
S hlubokým oddechnutím se znovu dotýkám země. Teď už vím, že mě ode dna jes-
kyně dělí jen půlhodina chůze. Po dvanácti hodinách sestupu jsem na dně. Stojím u 
malého jezírka, přesně 1120 metrů pod vstupem do jeskyně. Mísí se ve mně radost a 
strach. „Vždyť všechno je teď tak daleko!“ Ostatní se tady moc nezdržují a míří raději 
do improvizovaného stanu, který si vyhřívají benzínovým vařičem a doplňují energii. 
Zůstávám na dně chvíli ještě sám. „Co nás sem vlastně táhne? V porovnání s vrcholem 
hory zde nic není.“ Myslím, že odpověď na tuto otázku hledáme každý sám v sobě. A 
málokdo ji zná.

Cesta nahoru proti gravitaci je mnohem pomalejší a fyzicky náročnější. V jednu 
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chvíli dokonce pochybuji, zda jsem schopen se dostat sám ven. Cukrová bomba v po-
době slazeného mléka mě však znovu nakopává. Po nekonečných hodinách s mini-
mální vzájemnou komunikací se znovu dostáváme zpět do prvního kempu, okdud se 
hlásíme vysílačkou na povrch. Vaříme znovu teplé jídlo a na dvě hodiny zalézáme do 
spacáků. Jen na půl oka zaznamenávám další procházející skupinku mířící na dno. 

Navzdory plánu se ze spacáku vyhrabáváme až po čtyřech hodinách. Navlékáme 
na sebe mokré a studené oblečení a okamžitě se dáváme na cestu. Zbývajících 500 výš-
kových metrů však člověka důkladně zahřeje, takže chlad dlouho problémem není. 
Kupodivu chytám druhý dech a na povrchu jsem jako první. Jsou dvě hodiny ráno a 
venku panuje pěkná zima. Po čele mi stékají řeky potu, které v nočním mrazu okamžitě 
chladí. Jeden po druhém se vynořujeme z jeskyně a potřásáme si pravicemi, ale euforie 
nedochází. „Ale proč? Vždyť jsme po 27 hodinách pod zemí zase zpět na povrchu!“  
Necítím nic jiného než únavu a chuť se ozvat domů, že jsem naživu. Rychle se převlé-
kám do suchého a nepohrdnu horkou čokoládou. Až za rozbřesku nás čeká v autě láhev 
portského k oslavě.

Aleš Hrabec
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Březolupské rody v průběhu 19. století
1. Úvod:
V prvním čísle Březolupského zpravodaje v letošním roce jsem uveřejnil úvodní článek o 

březolupských rodech, a slíbil, že se k tomuto tématu vrátím. Svůj slib dnes plním v následu-
jícím části, která je zaměřena na rody ve století devatenáctém.  

Přesněji se zaměřím na rok 1828, z něhož pochází tzv. Stabilní katastr, což je první mapa 
Březolup s uvedením čísel parcel, domů i jejich vlastníků. Jak jsem již psal v článku o Místních 
názvech v obci Březolupy (zpravodaj z prosince 2012), je možné tuto mapu prohlížet na interne-
tových stránkách Moravského Zemského archívu v Brně (adresa: www.mza.cz/indikacniskici). 

Dalším podkladem pak bylo první sčítání lidu, které bylo v obci Březolupy prováděno, 
a to roku 1869. Sčítací operáty, tj. samostatné archy pro každý rodinným dům, jsou uloženy 
ve Státním okresním Archívu v Uh. Hradišti, kde je možno si je prohlédnout. Sčítání lidu s 
přesným uvedením jmen osob přebývajících v domácnosti, ale třeba i domácích zvířat, bylo 
prováděno od tohoto data pravidelně s odstupem přibližně deseti let a až do roku 1921 jsou 
výsledky uloženy v Uherském Hradišti, bohužel prozatím nejsou zdigitalizovány.

2. Nejrozšířenější rody:
Nejdříve se zaměřím na rody, které byly v naší obci v průběhu 19. století nejpočetnější 

a jak je vidět i přes 150 let do současnosti se pořád v Březolupech většinou hojně vyskytují. 
Rod BLAŽEK patřil i v té době k nejvíce rozšířeným, žilo zde v obou sledovaných letech 

šest rodin. Rodiny bydlely v domech č.p. 25, 39 a 109.
Rod HOFEREK se rozrostl zejména koncem 19. století, kdy bylo rodin již devět, o čtyřicet 

let dříve pět. Rodiny bydlely v domech č.p. 28, 61, 64 a 72.
Rod HUBÁČEK byl nejvíce plodný a měl po celou dobu jedenáct rodin. Rodiny bydlely v 

domech č.p. 14, 16, 76, 79 a 110.
Rod LYSONĚK měl rodin v obou letech šest, což určitě není málo. Rodiny bydlely v do-

mech č.p. 23, 31 a 101.
Rod MICHÁLEK se řadil taktéž k početnějším a rodin měl minimálně šest, v prvním 

období však až osm. Rodiny bydlely v domech č.p. 22 a 70.
Posledním rodem v této skupině je VAJDÍK, který měl v Březolupech rodin sedm. Rodiny 

bydlely v domech č.p. 29, 30 a 41.

Na mnoha z těchto domů žily některé rody již minimálně od roku 1771, kdy proběhlo 
číslování domů, až do roku 1869. Konkrétně šlo o rody: Blažek č.p. 25 a 109, Čižmář č.p. 80, 
Dýšek č.p. 2, Hoferek č.p. 64, Hrabica č.p. 48, Hubáček č.p. 76, Křižka č.p. 59,  Lysoněk č.p. 23 
a 101, Otépka č.p. 119, Sklenář č.p. 17 a 83 a Vajdík č.p. 41. 

3. Ostatní zajímavé rody:
V další části uvedu již pouze jmenný seznam dalších rodů s výraznějším zastoupením, 

tj. minimálně čtyř rodin. Zde patřily v této době rody: DÝŠEK (č.p. 2 a 4), KŘEN (č.p. 95), 
SKLENÁŘ (č.p. 17 a 83) a TOMEK (č.p. 132). 
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V obci se i v tomto století objevila ve vesnici další příjmení, která byla zastoupena pouze 
jednou či dvěma rodinami. Uvádím zde pár vybraných ze sledovaného období, která již v 
současnosti v obci nemáme: Adamovský, Bánovský, Hastík, Hik, Křiva, Mach, Mučka, Rosi-
pálek, Skovajsa, Vašíček a Vrzal. 

Samozřejmě je ještě celá řada dalších rodů, která v této době v Březolupech žila, ale ty 
mám prozatím uložena pouze ve své databázi. Myslím si, že těch čísel a jmen už bylo v článku 
dost a proto Vás již dalšími nebudu unavovat.

4. Závěr:
Tímto končí moje druhé putování po historii Březolupských rodů, tentokrát v 19. století. 

Další články o rodech ve století 20. a na závěr pak o nejstarším prozatím mě známém soupisu 
vlastníků půdy v Březolupech, tzv. Lánovém rejstříku z let 1669-79 budu teprve zpracovávat 
a zveřejním je v příštím roce.  

Pokud článek někoho zaujal, a probudil v něm potřebu se o této problematice něco do-
zvědět, rád ho uvítám na některé ze schůzek zájemců o genealogii z Březolup a okolí. Tyto 
budu opět v zimním období svolávat, a pokusím se odpovědět na konkrétní otázky, případně 
pomůžu se začátkem bádáním po předcích. Termín schůzek bude vždy zveřejněn přibližně 
týden předem na internetové stránce obce Březolupy.

Dne 23. 10. 2014 zpracoval ing. Radek Berecka, kronikář obce Březolupy. 

Malé zamyšlení nad pošťáckým řemeslem
Kdo je to pošťák a co pro nás znamená tato osoba, se kterou se dennodenně setkáváme? K 

tomuto článku mě inspirovala má dvouměsíční prázdninová brigáda, která mně otevřela nový 
pohled na to, čeho jsem si dříve nevšímala a co také patří k životu každého občana. O tyto postře-
hy bych se s Vámi ráda podělila.

Člověk jako tvor společenský se rád potkává s lidmi. Každé setkání s lidským úsměvem a mi-
lým slovem je povzbuzujícím, mnohdy inspirativním a určitě neohraným prvkem pro každý den. 
Také pošťák je osobou, která se na nás usměje, ráda poradí a prohodí pár slov. Je to osoba všemi 
známá, na kterou jsme zvyklí a očekáváme ji. Jejím hlavním úkolem je dopravit korespondenci a 
balíky do našich domovů či přímo nám, a to za každého počasí.

Nejsou to jen dopisy, které nacházíme ve svých schránkách. Patří sem také denní tisk, časopi-
sy, katalogy, balíčky a také živí tvorové, jako jsou např. včely nebo cvrčci. Několikrát týdně k nám 
putuje také reklamní tisk.

Možná jsme se sami sebe někdy tázali, co že je na dopise vlastně nejdůležitější? Každopádně 
přesná a čitelná adresa a odpovídající známka. Ani bez jedné z nich se dopis neobejde. Prvotní na 
adrese je pak směrovací číslo a číslo domu (v případě měst pak i název ulice), jelikož jmen stej-
ného znění je mnohdy i pět, což tu a tam způsobí zpoždění v doručení, či jeho ztrátu. Dlouholetí 
pošťáci si „své lidi“ poznají, avšak zaměstnanci se mění a nelze na tuto okolnost spoléhat. Pokud si 
tedy nejsme jistí adresou, napíšeme na dopis i tu svou. V lepším případě se dopis vrátí.

Jak jsem již zmínila, pošťák nemá za úkol doručovat pouze korespondenci malých rozměrů, 
ale často musí do našich schránek přinést věci a listiny odlišných tvarů a různých velikostí, s čímž 
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doručovateli nastává další svízel. „Kam s ním?“, napadá pošťáka, když schránka, do které se snaží 
nacpat dopis, nedosahuje ani velikosti A4 a vzpomene si na Nerudovu anabázi se slamníkem. 
„Frajeřinou“ je jistě vlastnoručně vyrobená schránka, na kterou jsme pyšní, avšak při její výrobě 
je třeba myslet na to, zda lze dopis do schránky jednoduše vložit. Ještě horší chvíle mu nastane, 
když musí vložit do schránky také reklamní tisk. Ten ovšem ne vždy vyžadujeme. Pokud tomu tak 
je, nabízí se jednoduchý postup: na schránku napsat či vylepit štítek, dle kterého bude jasné, že o 
tuto službu zájem nemáme.

Pokud se bavíme o schránkách a štítcích, je na místě také připomenout, že na každém domě 
je nezbytné mít číslo domu, které poštovní doručovatel (a nejen on) vidí minimálně od místa, 
kde je umístěna poštovní schránka. Mezi další nepostradatelnost patří také cedulka s příjmením, 
příp. i jménem obyvatel, kteří v daném obydlí bydlí. Ta může být připevněna na schránce nebo na 
zvonku. Předejde se tak mylnému doručení.

To jsou nejdůležitější problematické prvky, se kterými se pošťáci setkávají. Zbývá snad jen 
upozornit na hlídání platnosti občanských průkazů.

To, že pošťáky občas pronásledují psi, nebo na ně ze schránek vyletí roj včel, či jim schránka 
při vkládání dopisů upadne, jsou sice jevy ojedinělé, ale i takové už to mnozí zažili. Na druhou 
stranu také pošta není neomylná a stane se, že doručí dopis do špatného domu. Vždy se jedná o 
lidský faktor, na který lze upozornit a korespondenci následně předat zpátky doručovateli nebo 
na poštu.

Snad má slova nikoho neurazila, jejich cílem bylo, abychom se každý sám zamysleli nad jed-
nou součástí všedního dne, kterou bereme jako samozřejmou a mnohdy nepodstatnou. Jedná 
se však o naši korespondenci, proto bychom se měli snažit přispět k jejímu zdárnému doručení. 

Lucie Křižková

Již po čtrnácté se v sobotu 6.12.2014 otevřely „brány“ březolupského vánočního jarmarku.
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Výsledky voleb do zastupitelstva obce 
Březolupy, které se konaly 10. a 11.10.2014
Okrsek č. 1 VÝCHOD   Okrsek č. 2 ZÁPAD
počet oprávněných voličů 644  počet oprávněných voličů 730
počet vydaných obálek 368   počet vydaných obálek 414
počet odevzdaných obálek 368  počet odevzdaných obálek 413
Volební účast 57,14%   Volební účast 56,71%

Celková účast za obec Březolupy 56,91%
 
Byli zvoleni tito zastupitelé:
Kandidátní listina Kandidát Hlasy
číslo název poř. 

číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %

1 KDU-ČSL 1 Mikulincová Radmila Mgr. 44 298 20,76
1 KDU-ČSL 5 Polášková Věra Mgr. 46 201 14,00
2 ČSSD 9 Faltýnek David 36 148 17,14
3 Nezávislí z Březolup II. 1 Hoferková Stanislava JUDr. 55 478 17,98
3 Nezávislí z Březolup II. 3 Hubáček Pavel Mgr. 39 309 11,62
3 Nezávislí z Březolup II. 2 Andrýsek Josef 72 289 10,87
3 Nezávislí z Březolup II. 5 Hubáček Stanislav Ing. 39 248 9,33
4 Nezávislí z Březolup I. 1 Kukla Petr Ing. 44 418 13,45
4 Nezávislí z Březolup I. 2 Bařica Stanislav 55 378 12,16
4 Nezávislí z Březolup I. 5 Berecka Radek Ing. 43 359 11,55
4 Nezávislí z Březolup I. 6 Zůfalá Věra 52 302 9,72
4 Nezávislí z Březolup I. 3 Gregorová Jana Mgr. 43 185 5,95
5 STSČ Březolupy 1 Janát Jaromír Ing. 49 282 14,08
5 STSČ Březolupy 2 Michalík Marek Ing. 29 250 12,48
5 STSČ Březolupy 4 Mizera Josef 50 178 8,89

 
Podrobný rozpis výsledků naleznete na http://www.volby.cz/

Opět touto cestou děkujeme všem voličům, kteří si udělali čas a přišli k volebním urnám. 
Zároveň děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu voleb.  Děkujeme.
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Volby v obci Březolupy od roku 1994
1. Úvod:
Jak jste jistě zaznamenali, proběhly ve dnech 10.-11. října letošního roku pravidelné 

volby do zastupitelstva naší obce. Jako kronikáře obce, který má navíc rád různé statistiky 
mě napadlo, že by Vás možná zajímaly některé údaje za období od roku 1994, kdy je možné 
údaje vyhledat na internetu. Mým hlavním zdrojem proto byla stránka: www.volby.cz, v 
některých případech pak informace od pracovníků Obecního úřadu.    

2. Přehled zajímavostí z let 1994 - 2014: 
Největší počet kandidoval letos, celkem 72 lidí, nejmenší výběr byl v roce 1994, s počtem 

38. V roce 1998 bylo možno vybírat z nejvíce kandidátních listin, celkem šesti, v ostatních 
letech pak bylo „stran“ vždy pět. Nejvíce platných hlasů pak odevzdali občané Březolup v 
roce 1998 (916), nejméně pak letos, pouze 781.

Nejstarším zvoleným zastupitelem obce za sledované období i při letošních volbách je 
Josef Andrýsek (při letošní volbě ve věku 72 let). Dalšími nejstaršími zastupiteli byli násle-
dující: Stanislav Hovorka s věkem 63 let v roce 2006, František Juřena s věkem taktéž 63 let 
roku 2002 a PhMr. Oldřich Plachý, který byl zvolen roku 1994 ve věku 61 let.

Nejmladší zastupitel byl zvolen v roce 2006 Pavel Mizera s věkem 24 roků, letošním 
nejmladším členem zastupitelstva je David Faltýnek, jemuž bylo v době voleb 29 let. Mladší 
třiceti let byli zvoleni, mimo výše uvedené, jenom dva spoluobčané, oba ve věku 28 let, 
konkrétně v roce 1998 ing. Petr Kukla a roku 2002 Mgr. Jana Otrhálková. 

Největší procento získaných platných hlasů měl v roce 2002 Ing. Petr Kukla s počtem 
87%, letos „vyhrála“ JUDr. Stanislava Hoferková se 61% hlasů. Dalšími zastupiteli, kteří se 
těšili velké přízně voličů, byli následující: Ing. Petr Kukla 81% v roce 2006, Stanislav Hovor-
ka roku 2002 získal 70% a JUDr. Stanislava Hoferková v roce 2002 69% hlasů.  

Naopak nejmenší počet hlasů (19%) stačilo ke zvolení letos Davidu Faltýnkovi. S po-
dobným volebním výsledkem, konkrétně 20%, se do zastupitelstva dostali v roce 1998 Ladi-
slav Polách, roku 2002 JUDr. Jaroslav Bernatík a v roce 2010 Olga Rosíková.

Při všech šesti volbách uspěl současný místostarosta Stanislav Bařica, pětkrát byli zvo-
leni do zastupitelstva obce: Milan Bernatík (1994-2010), Stanislav Hovorka (1994-2010) a 
Ing. Petr Kukla (1998-2014). Čtyřikrát pak Josef Andrýsek (2002-2014), Zdeněk Andrýsek 
(1998-2010), JUDr. Stanislava Hoferková (1998-2006 a 2010-2014) a Olga Rosíková (1998-
2010).

V letošním zastupitelstvu je celkem sedm nováčků: Ing. Radek Berecka, David Faltýnek, 
Mgr. Jana Gregorová, Mgr. Pavel Hubáček, Ing. Marek Michalík, Josef Mizera a Mgr. Věra 
Polášková, což je nejvíce od roku 1998, kdy bylo nováčků osm. V roce 2010 byli noví zastu-
pitelé tři, v roce 2002 dva a v roce 2006 pouze jeden.      

Závěrem uvedu průměrný věk zastupitelů v roce voleb. V letošním roce to je 46,4 roku, 
což je úplně stejný průměr jako v roce 2010. Roku 2006 to bylo 44,9 let, v roce 2002 45,5 let, 
roku 1998 41,0 let a konečně roku 1994 byl průměr nejvyšší 47,5 let.   
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V následující tabulce jsou uvedeni zvolení zástupci obce pro jednotlivá volební období:
období starosta místosta-

rosta
radní

1994 - 1998 Ing. Richard 
Stigler

Stanislav 
Hovorka

Ing. Josef 
Hanáček

Ing. Jiří Křen Ivan Šišák

1998 - 2002 Ing. Petr 
Kukla

Stanislav 
Hovorka

Stanislav 
Bařica

Milan Bernatík Ing. Zdeněk 
Zábojník

2002 - 2006 Ing. Petr 
Kukla

Stanislav 
Hovorka

Stanislav 
Bařica

Milan Bernatík Ing. Zdeněk 
Zábojník

2006 - 2010 Ing. Petr 
Kukla

Stanislav 
Hovorka

Stanislav 
Bařica

Milan Bernatík Ing. Stanislav 
Hubáček

2010 - 2014 Ing. Petr 
Kukla

Stanislav 
Bařica

Zdeněk 
Andrýsek

Ing. Radim 
Hubáček

Ing. Stanislav 
Hubáček

2014 - 2018 Ing. Petr 
Kukla

Stanislav 
Bařica

Ing. Radek 
Berecka

JUDr. Stanisla-
va Hoferková

Ing. Jaromír 
Janát

3. Závěr:
Tolik několik statistických údajů z komunálních voleb v obci Březolupy za posledních 

dvacet let. Doufám, že nové zastupitelstvo společnou prací přispěje k dalšímu zlepšení 
vzhledu obce a kvality života v naší pěkné vesničce ve východní části České republiky.   

Zpracoval dne 22. 11. 2014 
ing. Radek Berecka, kronikář obce Březolupy. 

V závěru vystoupení ZŠ a MŠ, v rámci vánočního jarmarku, se představily děti z mateřské školky 
a ty mají úspěch vždy zaručen. Nejinak tomu bylo i letos, kdy jim do rytmu tleskal celý sál.  
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Možná nevíte ...

Obecní úřad – otevírací doba pro veřejnost v období vánočních svátků

PONDĚLÍ 22.12.2014   7.00 – 11.30 12.30 – 17.30
ÚTERÝ  23.12.2014  až PÁTEK 26.12.2014  zavřeno !!!
PONDĚLÍ 29.12.2014   7.00 – 11.30 12.30 – 17.30
ÚTERÝ  30.12.2014  až PÁTEK 02.01.2015 zavřeno !!!

Děkujeme za pochopení.

Půlnoční mše svatá 24. prosince 2014 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 
Březolupech se uskuteční ve 22.30 hodin.

Sportovní komise rady obce Březolupy, pořádá již po šestnácté TRADIČNÍ OBECNÍ 
HALOVÝ (XVI.) VÁNOČNÍ FOTBALOVÝ TURNAJ, který se uskuteční ve víceúčelové 
hale v pátek 26. prosince 2014 v 8.30 hodin. Těšíme se na hojnou účast nejen hráčů, ale 
i fanoušků.

Místní komunikace s povrchem ze žulové kostky u pekárny se dočkala rekonstrukce.
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Konec roku je tady, proto upozorňujeme, že pro získání úlevy (120,- Kč/poplatník) 
na rok 2015 je nutno v roce 2014 odevzdat stanovené minimální množství vytříděného 
odpadu ve sběrném dvoře, tj. min. 10 „bodů“ na osobu/poplatníka. Poslední možnost 
získat „body“ za odevzdaný odpad, které se budou započítávat na úlevu v roce 2015, je 
ve sběrném dvoře v sobotu 20.12.2014 a v sobotu 27.12.2014.

Chřibský lenochod Březolupy srdečně zve všechny v neděli 28.12.2014 na již tradiční 
PŘEDSILVESTROVSKÉ SETKÁNÍ OSADNÍKŮ ŠAROVSKÉHO PODHRADÍ.

Z Březolup je společný odchod ve 13:00 hodin od  zámku, sraz u zámku  ve 12:45. Na 
místě proběhne předsilvestrovské setkání občanů Březolup, Svárova, Zlámance a Šarov. S 
sebou teplé oblečení, dostatek tekutin a dobrou náladu!

Ke konci roku resp. k 31.12.2014 končí nájemní smlouvy na hrobová místa na místním 
hřbitově. Nájemcům hrobových míst oznamujeme, že nová smlouva i se složenkou k 
zaplacení nájmu na další období (1.1.2015 – 31.12.2019) vám bude zaslána poštou. Nájem 
se bude platit až po obdržení nové smlouvy složenkou, osobně v pokladně obecního 
úřadu nebo převodem z účtu. Smlouvy se budou zasílat nájemcům v 1. čtvrtletí 2015. 

Polní cesty a protierozní opatření Šraňky – další dotační akce Pozemkového úřadu UH v naší 
obci. Příští rok snad bude zahájená obdobná akce, která propojí polní cestou naší obec se sou-
sední Topolnou.
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Výše poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů (jednoduše řečeno poplatek za vývoz popelnic) pro 
rok 2015 zůstává ve stejné výši jako v roce 2014 tj. 500,- Kč/rok za 1 poplatníka, po 
úlevě pak 380,- Kč/ rok za 1 poplatníka.

Do 30. 6. 2015 je pro vozidla nad 3,5 tuny uzavřena silnice směrem na Uherský 
Brod (naplatí pro BUS, SÚS a IZS ). Důvodem tohoto omezení je sesuv svahu na silnici 
III/49710 v místě odbočky na tzv. „Svárovské obce“. Použijte prosím objízdnou trasu přes 
Bílovice.

Technické služby Zlín upozorňují občany, že po novém roce bude vývoz popelnic 
vyjímečně v sobotu dne 3.1.2015. Nezapomeňte si proto nachystat popelnice před své 
domy a to již od brzkých ranních hodin.

Tříkrálová sbírka 2015 se uskuteční o víkendu 10. a 11. ledna 2015. V těchto 
dnech Vás navštíví Tři králové přímo u vás doma s pokladničkami označenými logem 
oblastní charity, které budou zapečetěny a opatřeny razítkem Obecního úřadu Březolupy. 
Koledníci se Vám musí prokázat průkazem vydaným Oblastní charitou v Uherském 
Hradišti, že jsou oprávněni sbírku provádět. 

Sdružení rodičů a přátel školy Březolupy pořádá v sobotu 17.1.2015 tradiční 
Společenský večer rodičů. Začátek bude ve 20:00 hodin ve víceúčelové hale. K poslechu 
a tanci bude hrát Motýl  Erika. Večer bude zahájen  polonézou žáků naší školy. Zajištěno 
je  občerstvení i bohatá tombola. Srdečně zveme nejen rodiče, ale i širokou veřejnost.

V sobotu 14.2.2015 se uskuteční v Březolupech FAŠANK. Během dne projde naší obcí 
fašankový průvod a večer jste srdečně zváni na zábavu do haly. Začátek je ve 20.00 hodin. 
Hudební doprovod je zajištěn a během programu budou tradičně přečteny hříchy našich 
spoluobčanů a bude pochována basa. Všechny srdečně zvou MS Českého červeného 
kříže a březolupská chasa.

Svoz domovního odpadu fi rmou TS Zlín, s.r.o. v roce 2015
*3.1. 16.1. 30.1. 13.2. 27.2. 13.3. 27.3. *11.4. 24.4.
8.5. 22.5. 5.6. 19.6.   3.7. 17.7. 31.7. 14.8. 28.8.
11.9. 25.9. 9.10. 23.10. 6.11. 20.11. 4.12. 18.12.

*03.01.2015 se bude vyvážet vyjímečně v sobotu a to možná od  brzkých ranních hodin!
*11.04.2015 se bude vyvážet vyjímečně v sobotu a to možná od  brzkých ranních hodin!
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Děkujeme Mikulášovi, andělovi i čertovi, že na nás nezapomněli a těšíme se na setkání s nimi i v 
roce příštím. Členky výboru Místní skupiny Českého červeného kříže Březolupy přejí všem spolu-
občanům šťastné a veselé vánoce a v novém roce hodně zdraví, štěstí a pevné nervy. 

Za MS ČČK Březolupy Štěpánka Blahová.

I Slovácký ovál pořádaný místním autoklubem se stal již tradicí.

Děkujeme Mikulášovi andělovi i čertovi že na nás nezapomněli a těšíme se na setkání s nimi i v

I Slovácký ovál pořádaný místním autoklubem se stal již tradicí
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Vítejte mezi námi noví Březolupjáčci. A nejen Vám, ale  i všem ostatním spoluobčanům přejeme 
veselé vánoce a šťastný nový rok.

l l l b


